РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

У Т В Ъ Р Д И Л:
ИРЕНА СОКОЛОВА /П/
Областен управител

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областния съвет по сигурност,
състояло се на 06.06.2018 г., от 11.00 часа, в Областна администрация Перник,
пл. „Св. Иван Рилски”1Б, в заседателна зала „Струма”

Днес, 06.06.2018г. от 11.00ч. в заседателна зала „Струма“ се проведе
заседание на Областния съвет по сигурност, на което присъстваха:


Иво Иванов – Зам. областен управител



Цветана Пиралкова – главен секретар на ОА



Мариана Михайлова – Директор на дирекция „АПОФУС” в ОА



Петко Петков – Гл. специалист ОМП в Областна администрация



Сашко Христов – Зам. директор на ОД на МВР – Перник



Красимир Костадинов – Директор на ТД „НС” – Перник



Румен Асенов – Старши експерт във военно окръжие - Перник



Росен Марков – Началник сектор „ПСД“ в РД ПБЗН - Перник;



Валери Симеонов – Директор на ЦСМП – Перник



Миряна Владимирова – Главен експерт в РЗИ – Перник



Румен Давидков – директор на офис Перник към ТД на НАП – София;



Ивайла Касърова – Директор РД „Социално подпомагане” – Перник



Румен Сачански – Директор на Областно пътно управление - Перник;



Васил Марянов – Началник РО „НСК” – Перник



Елена Станчева – Началник сектор РС „ИН” – Перник



Данаил Димитров – Инспектор „Конвоиране” в ОЗ „Охрана” – Перник



Станислава Станкова - Георгиева – Началник на Държавен архив – Перник



Марийка Минтова – Началник СГКК - Перник

Заседанието откри Иво Иванов – зам. областен управител на Област Перник. То
премина по предварително обявения дневен ред.

По т.1-ва г-н Иванов приветства присъстващите и сподели удовлетворението си
от извършените действия на организациите за това, че са представили разрешения
за достъп до класифицирана информация на служителите им, членове на областния
съвет по сигурност.
По т.2-ра г-н Иванов даде думата на г-н Петков. Той запозна членовете на
областния съвет по сигурност с мероприятията, които се провеждат при различните
степени на готовност при привеждане на областта в готовност за работа във военно
време.
По т.3-та г-н Иванов попита членовете на съвета, имат ли въпроси свързани с
изнесената информация.
Г-н Костадинов, даде разяснения за начина, по който могат да се водят записки
относно информацията, която се предоставя на членовете на съвета по време на
заседания.
Г-жа Станчева зададе въпрос, какво е съдържанието на плана за привеждане на
службата и в готовност за работа във военно време.
Г-н Иванов направи пояснение, че ръководния орган, на който са подчинени дава
такива указания.
След като бяха изчерпани изказванията по точките от дневния ред, г-н Иванов
благодари за присъствието на членовете на съвета и закри заседанието.
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